


الفنار التعليمي

هذا العمل من إعداد الفنار التعليمي
وهو متاح لكل من أراد طبعتها أو نسخه

ولكن ال يحق الحد استخدامه   أمور جتارية كنسخه لبيعه
   وبارك لنا وإياكم   شهر رمضان
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السنة
الهجرية

السنة الهجرية تتكون من ١٢ شهر تبدأ بشهر محرم وتنتهي بشهر ذو الحجة

...................................ترتيب شهر رمضان بين الشهور هو ................. ويأتي بعد شهر

يبدأ الشهر عند رؤية الهالل        في أول الشهر

 عند رؤية الهالل نقول : اللهم أهله علينا بالُيمن وا�يمان والسالمة وا�سالم
ربي وربك ا� , هالل رشد وخير

بخط جميل أكتب دعاء رؤية اله�ل



بماذا يختلف شهر رمضان عن باقي الشهور ؟
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خصائص
شهر رمضان

يختلف شهر رمضان عن باقي الشهور بخصائص وفضائل لهذا الشهر  ومنها



صوم رمضان

 معنى الصوم : هو االمساك عن الطعام وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية
العبادة لله

 حكم الصوم : ركن من أركان االسالم , فقد قال الرسول
 بني اإلسالم على خمس : شهادة أن الإله إال الله وأن محمد رسول الله, وإقام الصالة وإيتاء الزكاة

وحج البيت وصوم رمضان

:

 للصوم عدد كبير من الفضائل التي نكسبها بصيامنا ومنها
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النية
 ومكانها القلب

ال ننطق بها

االمتناع عن المفطرات
 نمتنع عنها من طلوع

الفجر إلى غروب الشمس

أركان الصيام

األكل والشرب عمدًا
من يأكل أو يشرب عمد�

أثناء الصوم فقد أفطر

التقيؤ عمدًا
  وهو اخراج مافي البطن

  عن طريق الفم

مفطرات الصوم

من أكل أو �ب ناسياً يكمل صومه

فقد قال النبي

من ن� وهو صائم فأكل أو �ب

) فليتم صومه فإا  أطعمه الله وسقاه
)

من غلبه القيئ وتقيأ بغ� قصد

ف� �ء عليه ويتم صيامه

والتقيؤ يضعف الجسم أثناء الصوم

بسبب اخراج ا�كل , فمن رحمة الله

بنا منعنا منه



السحور
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سنن الصيام
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عند الفطر نقول

اللهم لك صمت وع� رزقك أفطرت

ذهب الظ� وابتلت العروق وثبت ا�جر

إن شاء الله

هكذا نصوم

للصائم فرحتان

فرحة عند فطره

وفرحة عند لقاء ربه
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هكذا نصوم

هل هناك من يجوز لهم ا�فطار في رمضان ؟
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 نعم هناك من يباح لهم الفطر وهم



كيف
نستغل رمضان ؟

رمضان شهر مبارك وعلينا أن نتذكر أنه يأتي مرة في السنة فعلينا استغالله
ومن ا�مور التي يجب أن نحرص على استغاللها في شهر رمضان غير الصوم
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�وکل�عمل�خیر�یحبه�اهللا

سنقوم�به�فی�شهر�رمضان



كيف
نستغل رمضان ؟

أكتبي في الجدول ما ستقومين به
في شهر رمضان

أكتب في الجدول ما ستقوم به
في شهر رمضان

سنكون من الفائزين بشهر رمضان



 هناك 10 ليال في شهر رمضان وهي العشر ا�واخر هي عشر عظيمة
  علينا استغاللها النها تحتوي على كنز عظيم وهو

ليلة القدر

أكيد أننا نعرف سورة القدر التي ذكر ا� فيها أن ليلة القدر خير من ألف شهر

..........................................هل تعرف ألف شهر كم سنة تساوي ؟ حاول اإلجابة

تكون ليلة القدر في الليالي الوترية من العشر األواخر وهي

ليلة ٢٥ليلة ٢٣ليلة ٢١

ليلة ٢٩ليلة ٢٧

ليلة القدر



 العشرة
الذهبية

ليلة القدر

قال النبي
(من قام ليلة القدر إيمان� واحتساب� غفر له ما تقدم من ذنبه)

هي ليلة عظيمة وقد أخافها ا� لكي نجتهد في العبادة والحرص على الفوز بها
ومن اعمال التي نجتهد فيها في ليلة القدر
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عن عائشة - رضي ا� عنها- أنها قالت
يا رسول ا�, أرأيت إن وفقت ليلة القدر ما أدعو ؟

قال: تقولين : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

ماذا ندعو في ليلة القدر



التمارين
قم بحل ا�سئلة وجاوب عليها



خصائص
شهر رمضان

أكتب خصائص شهر رمضان

صل جوائز الصوم بالعبارات الصحيحة
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أكتب أركان الصيام كما تعلمتها

أركان الصيام

ضع دائرة حول ا
جابة الصحيحة

]يبدأ الصوم من [الفجر - العصر - المغرب

]ينتهي الصوم عند أذان [الفجر - العصر - المغرب

]ا�كل عمد� من [المفطرات - ليس من المفطرات

هل تتذكرون سنن الصيام ؟ أكتبوا ما تتذكروا منها



كيف نصوم ؟ أكتب تحت كل صورة ماذا نعمل في صيامنا

إ�

صائم

 قرأت عن ليلة تساوي ألف شهر ؟ أكتب عن هذه ليلة ما تعلمت
وماذا تريد أن تفعل فيها



 نستطيع أن نستغل رمضان بالكثير من ا�عمال أرسم كل عمل
تحت الكلمة التي تناسبه
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أنتم مبدعون ورائعون



الفنار التعليمي

تابعونا على تويتر
@alfanar_edu


